
www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

 

 

Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 29 september 2019. Heilig Avondmaal (lopend) 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Alle diakenen 
hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de Avondmaalscollecte is voor het Aanloophuis, de tweede 
collecte is voor Kerk in Actie / Werelddiaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

Er is Tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 737 (Opw.) met filmpje en 
Lied 232 (ELB) met orgel 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Lied “God zij geloofd” : 1 t/m 4  (mel. Ps. 116)  
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied “God zij geloofd”: 5   
Gebed  
Tekst ter bemoediging: Mattheüs 11: 28-30 
Keuzelied: Lied 299 (ELB) 
Lied met de kinderen: “U bent die U bent”  
De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
Schriftlezing: Jesaja 25: 6-9     
Verkondiging    
Zingen: Lied “De Heer richt op Zijn berg…” : 1, 2 en 3 
(mel. Gez. 487) 
De kinderen komen terug  
Dankgebed en voorbeden 
Viering Heilig Avondmaal  
Geloofsbelijdenis: We zingen mee met het filmpje: 
“Heer, U bent mijn leven…” 
“Avondmaal vieren” 
Gebed 
Zingen: Lied 385: “De tafel van Samen” 
Gemeenschap van brood en wijn 
Lied van dank na de maaltijd: Lied 157E (ELB), in canon 
Inzameling van de gaven (kinderen kunnen van de 
oppas worden gehaald) 
Zingen: Lied 704 (LB)  
Zegen 
 

 

Algemene berichten 
Koffiedrinken 
Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De 
Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig 
samenzijn.  
 
Keuzelied 
Binnen onze gemeente bestaat een grote variëteit aan 
liederen. Wat fijn dat we via de beamer uit zoveel 
verschillende bundels kunnen putten! Ook in het nieuwe 
seizoen kan iedereen een keuzelied doorgeven. Als het 
lied wordt uitgekozen om te zingen in de dienst, mag dit 

aangekondigd worden, maar dit hoeft niet. Wie liever 
anoniem wil blijven in de dienst als zijn/haar keuzelied 
wordt gezongen, kan dat gewoon aangeven! Hier wordt 
uiteraard vertrouwelijk mee om gegaan. Het lied wordt 
dan gezongen zonder dat je naam genoemd wordt. Wil jij 
ook een keer meedoen? Meld dit dan bij Suzanne Yska,  
Taakgroep Eredienst 
 
Cursus “luisterend bidden”  jan- maart 2020 
Graag willen wij alvast een eerste schatting kunnen maken 
hoeveel mensen misschien mee willen gaan doen met 
deze cursus (6 donderdagavonden). Wilt u, wil jij je 
daarom (ook als je nog niet zeker bent of je daadwerkelijk 
mee gaat doen) alvast opgeven bij ds. Alfons van Vliet, bij 
wie ook meer info te verkrijgen is?    
 
Samen de Bijbel lezen  
Deze ochtenden beginnen niet – zoals op de vorige 
zondagsbrief vermeld - op 1 oktober, maar op 8 oktober 
en dan iedere twee weken, steeds op dinsdagmorgen, van 
10u - half 12. Meer info bij ds. Alfons van Vliet. Op 8 
oktober lezen we en praten we samen over het 
Oudtestamentische Bijbelboekje Haggaï. 
 
Kerkenraadsvergadering 
Maandag 7 oktober vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u 
zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u 
dit doorgeven aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl 
 
Startweekend 
De kerkenraad wil de startweekendcommissie hartelijk 
bedanken voor een geslaagd weekend. Vele leden van De 
Fontein hebben weer een steentje bijgedragen. En in het 
bijzonder Henk Douma. Hij heeft als coördinator veel werk 
verricht en wist velen te enthousiasmeren. Ook dit is weer 
een stukje gemeentewerk waarin wij Jezus willen volgen 
en mensen dienen. 
Guus Yska, scriba 
 
Zangdienst  
Vanavond is er in De Fontein een zangdienst met Talitha 
Nawijn en haar Black Gospelkoor Grace and Glory, 
aanvang 19.00 ! uur. Het thema is: O HAPPY DAY. Een 
spetterende avond met optreden van het Black 
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Gospelkoor en samenzang. Van harte welkom en neem 
een gast mee! 
Taakgroep Evangelisatie  
 
Musical Jona 
Ben je in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar? En wil je ook 
stralen als een ster in een musical? Doe dan mee aan de 
musical Jona op zondag 13 oktober! Voor meer info en 
aanmelden, vraag het de leiding van de 
kindernevendienst. 
 
Uitnodiging 
Op 14 oktober hebben we onze najaarsbijeenkomst voor 
ouderen in De Fontein. Ook alleenstaande gemeenteleden die 
nog geen 70 jaar zijn, zijn van harte welkom. De meditatie 
wordt verzorgd door ds. Hans Kemperman en als gast hebben 
we de heer Jaap de Groot uit Leeuwarden. Hij houdt een lezing 
over het praamvaren door de grachten en singels van 
Leeuwarden. We beginnen om 14.30 uur en aan het eind van 
de middag zal er een collecte worden gehouden voor de 
gemaakte kosten. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen 
vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra. Komt 
u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 
17.15 uur weer op komt halen. 
Taakgroep Ouderen  
 
Noordermannen 
Op vrijdag 11 oktober is er weer een Noordermannenavond. 
Mannen uit De Fontein, jong of al wat ouder, reserveer eens 
deze avond en kom eens langs bij deze inspirerende en 
bemoedigende avonden. Spreker is Imco Postma. Locatie: 
Miedema Hout Uranusweg 3 (Hemrik). Vanaf 19.30 uur staat  
de koffie klaar en na afloop is er een hapje en een drankje. 
 
Kerstkuier 2019 
Wie helpt ons? Er zijn weer plannen om in december een 
kerstkuier te organiseren in/door de wijk. 
We doen het dit jaar weer samen met mensen vanuit het 
Wijkteam en St. Jozef.  
Maar vanuit De Fontein hebben we nog mensen nodig die mee 
willen denken en mee willen helpen het dit jaar te organiseren. 
Vragen hierover of je aanmelden kan bij Christina Dekker of 
Germen van IJs. Mochten er niet voldoende mensen zich 
aanmelden, is de kans groot dat de kerstkuier NIET door kan 
gaan. Kunnen we op jou/u rekenen, meld je dan aan voor of op 
zondag  6 oktober. 
Taakgroep Evangelisatie 
 
Bidden voor de vervolgde Christenen in Centraal-Afrikaanse 
Republiek 
Pierre was voorbestemd om zijn vader op te volgen als 
hogepriester van god Dakwe. Maar de Heilige Geest 
raakte zijn hart aan en hij werd christen. Hij gaf zijn taken als 
hogepriester op en legde zijn leven in de hand van de Here 
God. Pierre stak de kalebas in brand waar Dakwe in zou 
wonen. Dit lokte woedende reacties uit bij zijn 
dorpsgenoten. Ze probeerden hem te doden door elke god 
en geest op te roepen die ze kenden, maar de Here God 
beschermde Pierre tegen elke aanval. Nu is Pierre pastor van 

een kleine gemeente en hij getuigt in zijn omgeving van de 
macht van Jezus Christus. ”Ik word al oud, maar er zijn nog 
zoveel mensen die afgoden aanbidden. Ze zijn naar Gods 
beeld geschapen, maar kennen Hem niet.”  
De 45-jarige Leonie is weduwe. Als haar man in 2017 
overlijdt, weigert ze mee te doen met de traditionele 
rouwrituelen van haar schoonfamilie. “Ik geloof dat dit niet 
Bijbels was. Ik koos ervoor de Here God te gehoorzamen, 
want Hij zal op een dag over ons oordelen, niet deze 
mensen”. Na het overlijden van mijn man had ik niemand, 
vertelt Leonie. ”Ik dank de Here God dat Hij de kerk hier inzet 
om mij te steunen. Als zij er niet waren, had ik het niet 
gered.” Veel redenen om te blijven bidden voor onze 
vervolgde broeders en zusters  
Taakgroep Gebed 
 
Gebedsgroepen 
“Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zeker-
heid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in 
overeenstemming is met zijn wil”, (1 Joh 5:14). 
1 oktober: 9.30 uur bij Hanny Wielenga. 
8 oktober: van 19.00-20.00 uur bij fam. Brouwer. 
 

Bidden werkt vanuit Vox Nieuwesteeg 1 op zaterdag 5 en 
19 oktober, aanvang 10.00 uur. Gebedsavonden in 
Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2, iedere eerste 
woensdagavond van de maand van 20.00-21.30 uur 
(Organisatie Gebed058). Van harte welkom. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 6 oktober, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. 
Israëlzondag. De tweede collecte is voor PKN / Kerk en 
Israël. 
Leren door ontmoeting en dialoog. De relatie met het Joodse 
volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in 
Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De 
Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het 
Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over 
onze Joodse wortels in plaatselĳke gemeenten.  


